الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

الصـــورة

نموذج رقم ()2

استمارة معلومات للمشاركة في المسابقة على أساس الشهادة
تبأستاذ مساعد قسم ب.
لاللتحاق بر ة
جـــــــامعـــــة غــــــــرداية
رقم التسجيل ..............:تاريخ التسجيل (إيداع ادللف).............................
-1المعلومات الشخصية
اللقب.....................................:االسم..................................................:إبن(ة)..........................................:و.......................................................... تاريخ االزدياد.................. .........................................................................: مكان االزدياد.............................................................................................:اجلنسية.....................:جزائرية.........................................................................-الوضعية العائلية :متزوج (ة) نعم

-هل لك صفة ذوي حقوق الشهيد :نعم

ال

-هل أنت من ذوي االحتياجات اخلاصة  :نعم

عدد األوالد
ال

أذكر طبيعة اإلعاقة...............................:

ال

الوالي............................................:
-مكان اإلقامة :البلدية ...............................:ة

-العنوان........................ ...........................................................:

-رقم اذلاتف................................................................................:.

عنوان الربيد اإللكرتوين................................................................... ...........:-الوضعية اجتاه اخلدمة الوطنية :مؤدى

معفى

مؤجل

مسجل

مرجع الوثيقة :الرقم......................:تاريخ اإلصدار................................................:-2معلومات حول الشهادة(أو المؤىل)المتحصل عليو *
 تسمية الشهادة........................ ........................ ....................:
الشعبة........................ .............:التخصص.......................................... .............تاريخ احلصول على الشهادة (أو ادلؤهل)........................... .......:رقم.. ........................ ..:مدة التكوين للحصول على الشهادة.......................:من........../......./......إىل........../....../.......
ادلؤسسة ادلسلمة للشهادة......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ...............:* اذكر المعلومات الخاصة بالشهادة المطلوبة للمشاركة في المسابقة

 -3معلومات حول المسار الدراسي
 تقدير الشهادة……………………………………………… …… ..... … ............

-الطالب األول ( )majorيف الدفعة :السنة الدراسية:............./.............رقم الوثيقة ..............

تاريخ اإلصدار:........../......./......:من قبل..................................................:
 معدل ادلسار الدراسي ) كما هو مبني بكشوف النقاط السنوية أو السداسية (:

السنة
1
2
3
4
5

معدل السداسي
السداسي األول

ادلعدل العام
رلموع معدل السنوات

ادلعدل السنوي

السداسي الثاين

 عالمة مذكرة هناية الدراسة إن دلتكن زلسوبة ميعدل السداسي األخر أو ادلعدل العام............
-4معمومات حول التكوين المكمل لمشهادة في نفس التخصص) ان وجدت(

طبيعة
الشهادة

الشعبة

التخصص

ادلؤسسة رقم
ادلسلمة الشهادة
للشهادة

مدة
التكوين

تاريخ
إصدار
الشهادة
من

إىل

تاريخ احلصول على
الشهادة
أو تاريخ التسجيل يف
الدكتوراه
ة
السن
اليوم الشهر

 -5معلومات حول األشغال والدراسات المنجزة) إن وجدت(

طبيعة العمل أو الدراسة

اجمللة أو الدورية ادلنشور هبا
العدد
التسمية

تاريخ النشر
اليوم الشهر السنة

التاريخ

 -6معلومات حول الخبرة المهنية) إن وجدت* (
تسمية اإلدارة أو
ادلؤسسة
(اذليئة ادلستخدمة)

الوظيفة أو ادلنصب
ادلشغول

الفرتة
من

شهادة العمل أو عقد العمل
إىل

سبب إهناء
عالقة العمل

 -7معلومات حول الوضعية المهنية الحالية) بالنسبة للمرشحين العاملين(
 تسمية الوظيفة أو الرتبة ادلشغولة عند تاريخ الرتشح للمسابقة.......................................... :

تاريخ أول تعيني..................................................................................:-تاريخ التعيني بالرتبة أو ادلنصب ادلشغول حاليا................................................... :

الصنف................................................. ........................................:الدرجة.......................................................................................:-مرجع موافقة اإلدارة ادلستخدمة للمشاركة يف ادلسابقة الرقم.................. :التاريخ...................:

 صفة السلطة صاحبة اإلمضاء.................................................... ..................:

-عنوانا إلدارة.........................................................................................:

اذلاتف:............................فاكس :......................الربيد اإللكرتوين .......................
أنا الممضي أدناه أصرح بشرفي بصحة المعلومات المبينة في ىذه الوثيقة وأتحمل كل تبعات

عدم صحة أو دقة المعلومات بما في ذلك إلغاء نجاحي في المسابقة .

إمضاء المعني

* ال تؤخذ بعين االعتبار فترات العمل غير المصرح بها على مستوى الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية

